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Resumé 
 

Handleplanen for ”Hov Vig” beskriver den indsats, der skal igangsættes i Natura 2000-området 

inden udgangen af 2021. 

 

Målet er at bevare og fremme bestandene af de fuglearter, området er udpeget for at beskytte. 

Det drejer sig om arterne skeand og hvinand. Der skal især arbejdes med at sikre egnede 

levesteder for disse arter gennem optimale vandstandsforhold og en hensigtsmæssig drift. 

 

Danmark har en forpligtelse til at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper 

og arter, der begrunder udpegningen af de enkelte Natura 2000-områder. Bevaringsstatus er en 

vurdering af, hvordan naturtypens eller artens tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker 

ændringer i udnyttelsen, de negative påvirkninger eller forvaltningen i forhold til i dag, og der er 

således tale om en slags prognose for naturtypernes og arternes udviklingsretning. 

Indsatsen gennemføres hovedsageligt af Naturstyrelsen. Målet forventes opfyldt ved den indsats 

Naturstyrelsen gennemfører på egne arealer. Eventuelle indsatser på private arealer forventes i 

videst muligt omfang at ske gennem frivillige aftaler. Der findes bl.a. en række tilskudsordninger, 

som kan søges gennem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. . 
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Natura 2000-området og fuglebeskyttelsesområdets placering kan ses på figur 1. 

Figur 1. Natura 2000-området og fuglebeskyttelsesområdet er sammenfaldende i 
udbredelse. Luftfotoet er fra 2016. 
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Baggrund 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA, nu Miljøstyrelsen) har udarbejdet Natura 2000-

planer for de 252 udpegede beskyttelsesområder, som indgår i den danske del af det europæiske 

Natura 2000-netværk. Planerne beskriver målene for det enkelte beskyttelsesområde og 

fastlægger de indsatser, der skal ske inden for planperioden 2016–2021. Natura 2000-planerne 

kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

 

Ud fra Natura 2000-planerne har kommunerne udarbejdet kommunale handleplaner, som skal 

medvirke til at gennemføre Natura 2000-planerne for de enkelte områder. Denne handleplan er 

udarbejdet af Odsherred Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen Vestsjælland på grundlag 

af Natura 2000-plan for område nr. 154 for Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og 

Bollinge Bakke. 

 

Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske 

område på land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige 

arealer varetages dog af Naturstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner for 2010-

21 gælder således fortsat. Kommunerne og Naturstyrelsen er hver især ansvarlige for, at 

handleplanerne gennemføres inden udgangen af år 2021. 

 

Offentlige lodsejere, som ejer arealer i Natura 2000-område, kan vælge at gennemføre Natura 

2000-planen direkte i egne drifts- og plejeplaner. Kalundborg og Odsherred kommuner samt 

Naturstyrelsen ønsker selv at udarbejde drifts- og plejeplaner for egne arealer, og resuméer af 

disse planer kan ses i bilag 1. Herudover indgår denne drifts- og plejeplanlægning for offentlige 

arealer kun i handleplanens tabel 6. 

 

Den lovgivningsmæssige baggrund for handleplanerne findes i miljømålsloven 

(lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017), bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes 

Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016) og bekendtgørelse om 

tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016).  

 

Den kommunale handleplan skal ifølge lovgivningen indeholde: 

 

 En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i planperioden 
på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag 

 

 De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 
2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse. 

http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-2016-21/
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 En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og 
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. 

 

 En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, 
der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for den forudgående 
periode er gennemført. 

 

Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen 

ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den 

enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af handleplanen. 

 

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000-

planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et 

vandøkosystem. Natura 2000-planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, 

fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de 

kommunale Natura 2000-handleplaner. 

 

Den kommunale Natura 2000-handleplan er som udgangspunkt omfattet af krav om 

miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse 

nr. 425 af 18. maj 2016). For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk 

miljøvurdering. Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som 

allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da handleplanen ikke sætter nye 

rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt 

udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, er det kommunens vurdering, at der ikke er 

behov for en fornyet miljøvurdering. 
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Redegørelse for gennemførsel af seneste handleplan 
 

De kommunale handleplaner for første planperiode har været gældende siden udgangen af 

2012. Der har ikke før været udarbejdet en kommunal handleplan for Hov Vig. Naturstyrelsen har 

i 2012 udarbejdet en driftsplan for området med henblik på at realisere Natura 2000-planens 

målsætninger. 

Naturstyrelsen skulle have etableret græsning på ca. 68 ha for at forbedre levesteder for skeand. 

Herudover bliver vandstanden reguleret til fordel for udvikling af rørskov og for at bevare 

sjapvand på engene om foråret. 

Nedenstående tabel viser en oversigt over de realiserede projekter inden for Natura 2000-

området. 

Tabel 1. Følgende projekter er gennemført af Naturstyrelsen på egne arealer 

Naturstyrelsen 

Vestsjælland 

Gennemført indsats Naturstyrelsens areal (ha) 

Græsning  68 

 

Kommunen har ikke nogen realiserede, påbegyndte eller planlagte aktiviteter i området. 

Der er ikke iværksat Life-projekter inden for Natura 2000-området. 

Behov for indsatser 
Natura 2000-planen for område nr. 164, Hov Vig, beskriver de konkrete mål for indsatsen. 

Indsatsprogrammet og sammendrag af den statslige Natura 2000-plan kan ses i bilag 2.  

Kommunen er plejemyndighed på 15,8 ha ud af 241 ha. De private arealer ligger primært nord 

for det stemmeværk som kan styre vandstanden i den nordlige del af Natura 2000-området. Det 

er hensigten, at indsatser med pleje og vanstandshævning skal ske i den nordlige del af hensyn til 

skeand, som skal bruge vandområder med udbredt bundvegetation og eller enge med sjapvand. 

De private arealer i nordenden er for tørre til at have en mulighed for at bidrage til skeandens 

bevaringsstatus. 

I sydenden er der primært fokus på hvinand, som raster dér og søger føde ude på selve fjorden. 

Hvinanden har brug for ingen forstyrrelser fra bl.a. jagt, byggeri og sejlads vinter og forår.  

På denne baggrund har kommunen vurderet, at Natura 2000-planens målsætninger bliver 

realiseret gennem Naturstyrelsens drifts- og plejeplaner, som kan ses i bilag 1. 
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Tabel 2. Fordeling af opgaver mellem handleplanmyndighed og offentlige lodsejere 

Indsats 
Odsherred 
Kommune 

Naturstyrelsen  

Anden særlig 
udformning af 
arealplejen til gavn 
for skeand 

- X 
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Bilag 1: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner 

 

 

Resumé af plejeplan 2016-2021 for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område 

N164 Hov Vig 
 

Hov Vig ligger umiddelbart øst for Nykøbing Sjælland og grænser op til Isefjorden. Området 

består 

af inddigede, lavvandede, næsten ferske laguner. Vandområdet er omgivet af rørskove, enge og 

blandet krat på østsiden og nåleskovsplantage på vestsiden. Selve Hov Vig er opstået ved 

inddæmning af en oprindelig marin vig med henblik på tørlægning. Dæmningen blev etableret 

omkring 1880, men allerede i 1902 blev dæmningen gennembrudt under en storm, og siden har 

området været vandækket. Søen er ved dæmninger opdelt i 2 store og 3 mindre bassiner. 

Vanddybden er generelt lav med dybder under 0,5 m. Natura 2000-området har et areal på 240 

ha, hvoraf 19 % er marint. 

 

Hov Vig er i foråret og efterårs- og vinterhalvåret en ideel rasteplads for vandfugle, bl.a. skeand 

og hvinand, som udgør udpegningsgrundlaget for området. Størstedelen af området består af 

naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper. Hov Vig 

blev udlagt som vildtreservat i 1996. 

 

Natura2000-området består af Fuglebeskyttelsesområde nr. F97 og på Naturstyrelsens del af 

området forekommer følgende arter fra udpegningsgrundlaget: 

 

 Skeand (T)  (F97) 

 Hvinand (T) (F97) 

 

 

Plejeplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Natura 2000-planens målsætninger. I Natura 

2000 planens indsatsprogram er der angivet en række generelle men ingen områdespecifikke 

retningslinjer. At der ikke er nogen områdespecifikke retningslinjer for dette Natura 2000 

område betyder, at der som udgangspunkt ikke iværksættes nye tiltag. Målsætningerne opfyldes 

alene ved, at eksisterende plejetiltag videreføres. 
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Særlig indsats for arter 
Naturstyrelsen planlægger en særlig indsats for skeand, som det fremgår af tabel II. 

 

Tabel I: Mål for arter 

Målsatte arter (antal) 
 

Art Navn Målsætning 

A056 Skeand Sikring af artens levested 

  Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger 

A067 Hvinand Sikring af artens levested 

 

 

Tabel II: Planlagte artsplejetiltag for arter 

Indsatser for arter (antal) 
 

Art Navn Indsatstype 

A056 Skeand Græsning 

  Anden særlig udformning af arealplejen 

A067 Hvinand Ingen indsats i perioden aht. art alene 

 

 

Forventningen til den samlede indsats 

Den samlede indsats for naturtyper og arter på styrelsens arealer forventes at medføre, at: 

 

 Det samlede areal af levestedet er i fremgang, såfremt naturforholdene tillader det.  

 For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig 

bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de udpegede arter 

stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder 

for arterne. 

 Tilstanden og det samlede areal af levested for skeand og hvinand som trækfugle i området sikres eller 

øges, således at der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arten. 
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Bilag 2: Indsatsprogram og sammendrag af den statslige Natura 
2000-plan 
 

Området, der ligger umiddelbart øst for Nykøbing Sjælland, grænser op til Isefjord. Området er 

på 240 ha og består af inddigede, lavvandede næsten ferske laguner samt et mindre areal uden 

for dæmningen i Isefjord. 

'De åbne vandflader er på østsiden omgivet af rørskove, enge og blandet krat og på vestsiden af 

nåleskovsplantage. 

Hovedparten af området er fredet og udlagt til reservat. Af hensyn til fuglelivet er der 

færdselsforbud i det meste af området. Fra fugletårnet i områdets østside er der en fantastisk 

udsigt over området. 

Overordnet målsætning for Natura 2000-området  
Baggrund for overordnet målsætning  

I Hov Vig, som udelukkende indeholder fuglebeskyttelsesområde F97, er der specielt fokus på 

området som lokalitet for rastende hvinand og skeand. Natura 2000 plan 2016-21  

Det overordnede mål for området er, at:  

 Hov Vig med dets indhold af naturområder opfylder de krav, som hvinand og skeand 

stiller til levesteder.  

 

 Områdets økologiske integritet sikres i form af en for levestederne hensigtsmæssig 

drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og 

etableringsmuligheder for arterne på udpegningsgrundlaget.  

Konkrete målsætninger for arter  

Arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus.  

 Det samlede areal af levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene 

tillader det.  

 

 For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen 

gunstig bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne 

for de udpegede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for 

tilstrækkelige egnede yngle- og fourageringsområder for arterne.  

 

 Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på 

nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levesteder 

for skeand som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes tilstrækkelige 

egnede raste- og fødesøgningssteder for arten, så området kan huse en tilbagevendende 

rastebestand på 670 af skeand.  
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 Natura 2000-området, skal bidrage til at sikre levesteder for en levedygtig bestand på 

nationalt og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levesteder 

for hvinand som trækfugl i området sikres eller øges, således at der findes egnede 

raste- og fødesøgningssteder for arten. Afgørelser i forbindelse med 

konsekvensvurdering baseres på en konkret vurdering.  

 


